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های شبکۀ القاعده، عملیات یی برای سقوط رژیم طالبان و محو پایگاهامریکانیروهای  م ۲۰۰1اکتوبر سال  ۷در 
ها سال گذشته ده 1۸در طول  .تا حال ادامه دارد وارگپیامد های ناکه ی نظامی را در افغانستان آغاز کرد ستردهگ

نی این جنگ شده و حاال نیز جنگ با شدت در تمام کشور جریان دارد. شکست طالبان در سال هزار افغان قربا
ها از جنوب به مناطق تر شده است. ناامنییک شکست موقتی بود و اکنون طالبان نسبت به گذشته قویم  ۲۰۰1

 .شمال کشور گسترش یافته و بخش زیادی از خاک افغانستان از کنترول حکومت خارج است
 

 در افغانستان؟ گسپتامبر؛ چرا شروع جن 11بعد از 
 دنجنگیدمیقشون سرخ ها بر ضد ها در افغانستان، هزاران جنگجوی عرب در کنار افغاندر زمان جهاد علیه شوروی

ها تابعیت افغانی نیز داده شد. و بعدا حکومت مجاهدین به رهبری استاد ربانی به آنان پناه داد و به شماری از آن
 بن اسامه شمول بهها در صد از خاک افغانستان مسلط شدند، تعدادی از عرب ۹۰س زمانی که طالبان بر بیش از سپ

به بعد از حمایت طالبان در  1۹۹۶در افغانستان حضور داشتند و اعضای این گروه از سال  القاعده شبکۀ رهبر الدن
 .افغانستان برخوردار شدند

داد، اعضای شبکۀ القاعده متهم به دست داشتن در این واقعه شدند و به همین بهانه سپتامبر رخ  11زمانی که حادثۀ 
به افغانستان حمله کرد و با سرنگونی رژیم طالبان، جنگ خونینی در کشور آغاز شد. اسامه بن الدن در همان  امریکا

را برای  خواستر بوش چند ، رییس جمهو۲۰۰1سپتامبر  ۲۰برد و به همین دلیل در زمان در افغانستان به سر می
 نمود طرحطالبان م

 

  سپرده شود. امریکاتمام رهبران القاعده به 

 .تمام افراد خارجی زندانی در بند طالبان آزاد و به ایاالت متحده تسلیم داده شوند 

 های تربیتی آنها بسته شوندتمامی کمپ. 

 اعده و بررسی آنها داده شودهای القبه ایاالت متحده اجازه عام و تام برای دسترسی به کمپ. 
 

نمود که ایاالت متحده تاکنون هیچ سندی  اعالنحکومت طالبان در همان زمان از طریق سفارت خود در پاکستان 
البان طوقت سپتامبر ارائه نکرده است. به گفتۀ مال عبدالسالم ضعیف سفیر  11مبنی بر شرکت بن الدن در حمالت 
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از تصمیم حمله بر  امریکاهایی زیادی کرد، ولی یابی این حادثه تالشرای حقیقتآباد، حکومت طالبان بدر اسالم
ین برای تام امریکاسپتامبر حادثۀ تصادفی نبوده بلکه ایاالت متحدۀ  11رفت. به گفتۀ او، حمالت افغانستان عقب نمی

سه بار پیشنهاد محاکمۀ اسامه  افغانستان را داشت. طالبان بهنظامی جمله منافع درازمدت خویش در منطقه قبل قصد 
به خاطر حوادث یازده سپتامبر دادند که هر سه بار  امریکارا به دولت  در خاک افغانستان یا کشور سومی بن الدن

 ها رد شد.این درخواست  امریکااز سوی 
حمایت حمالت اکتبر نیروهای جبهۀ متحد شمال با کمک و  ۳1آغاز یافت و در  امریکااکتور حمالت هوایی  ۷در 

نوامبر کنفرانس بن در مورد افغانستان  ۲۵وارد کابل شدند و حکومت طالبان سرنگون گردید. در  امریکاهوایی 
 .روز یک ادارۀ موقتی را به ریاست حامد کرزی تشکیل داد 1۰برگزار شد و در جریان 

 

 :المللیقوانین بین از نظرحملۀ بر افغانستان 
و  1۳۶۸خویش را در دو قطعنامه ) عکس العملسپتامبر،  11حد پس از حمالت شورای امنیت سازمان ملل مت

ا ر« ترورستی»ها اجازۀ حمله بر افغانستان را نداده بلکه به گونۀ عمومی حوادث ابراز کرد. این قطعنامه( 1۳۷۳
داده ن امریکاتحده گاه اجازۀ فعالیت نظامی و حمله به افغانستان را به ایاالت ممحکوم کرده بود و شورای امنیت هیچ

 .بود
اما  ورزید.المللی دانسته بود و بر حمایت مردم افغانستان تاکید میرا یک معضل بین« تروریزم»، 1۳۷۳قطعنامۀ 

ایجاد نیروهای آیساف که به منظور تامین صلح و امنیت در کابل و مناطق همجوار آن جابجا  1۳۶۸در قطعنامۀ 
بر افغانستان  امریکاچند هفته بعد از حملۀ م  ۲۰۰1دسامبر  ۲۰امه به تاریخ خواهد شد، شامل بود؛ ولی این قطعن

 .صادر شد
ه تمام کند کپیمان به تصویب رسیده، بیان میمنشور سازمان ملل متحد که توسط ایاالت متحده و دیگر کشورهای هم

یک از اعضاء نه مطرح کنند و هیچجویاالمللی خود را با اهداف صلحهای بیناعضای سازمان ملل متحد باید بیانیه
طرفین هر اختالف که ادامه آن »گوید: این منشور می ۳۳از دفاع ندارد. مادۀ  جزبهحق استفاده از نیروی نظامی را 

المللی را به خطر اندازد، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، متحمل است حفظ صلح و امنیت بین
انتخاب  آمیز بنا بهای یا سایر وسائل مسالمتی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقهسازش، داوری، رسیدگ

سپتامبر تا زمان حمله بر خاک افغانستان،  11از حادثۀ  امریکاولی حکومت « حل آن را جستجو نمایند.خود، راه
 .بود به کلی بستهآمیز را حل مسالمتراه

المللی مانند منشور سازمان ملل متحد توسط تمامی کشورها از بین معاهداتدارد که نیز بیان می امریکاقانون اساسی 
 .باشدمی امریکاتصویب شده و جزئی از قانون اعلی در  امریکاجمله 

ها نتوانستند مدارک معتبری را ییامریکاسپتامبر هیچ افغانی دست نداشت و از سوی دیگر،  11سو در حادثۀ از یک
تن متهمین آن رویداد ارائه کنند. حتی تا امروز شواهد و مدارک دست داشتن اسامه بن الدن در در مورد دست داش

 مریکااحمالت یازدۀ سپتامبر که کولن پاول تعهد به نشر آن کرده بود، نشر نشد. حاال پرسش اینجاست که حکومت 
سامه بن الدن در آن رویداد، چرا یک کشوری را مورد حمله قرار داد که در صورت ارائۀ ثبوِت دست داشتن ا

حاضر به محاکمۀ او و یا حتی سپردن وی به ایاالت متحده بود؟ ولی اینکه واشنگتن چنان ثبوتی نداشت، پیشنهاد 
 .طالبان بیدرنگ رد شد

دهد، بر منشور سازمان ملل متحد، که به کشورها حق دفاع شخصی را می ۵1مادۀ  با بهانه قراردادنحکومت بوش 
سپتامبر دست نداشت و در مورد  11نستان حمله کرد و اینکه حکومت طالبان و هیچ افغانی در حادثۀ خاک افغا

که ایاالت متحده با تهدید نظامی  معنی بود همینکرد، به سپردن اسامه بن الدن نیز در صورت ارائۀ شواهد اقدام می
 .نبوداز جانب حکومت طالبان مواجه 

 

 :جاری در کشور تلفات جنگ
 وهای خارجینیر .1

های بعد از آن تلفات کمتری داشتند، ولی بعد از آن تلفات م نیروهای ائتالف نسبت به سال۲۰۰۴م الی ۲۰۰1از سال 
م، ۲۰۰۵های تن بود که این تعداد در سال ۶۰م تلفات نیروهای ائتالف ۲۰۰۴این نیروها رو به افزایش نهاد. در سال 

تن رسید.  ۵1۶م به ۲۰۰۹باال رفت و در سال  ۲۹۶و  ۲۲۸، 1۹۳، 1۲۹م به ترتیب به ۲۰۰۸م و ۲۰۰۷م، ۲۰۰۶
تلفات نیروهای خارجی  ۲۰1۸م نقطۀ اوج تلفات نیروهای ائتالف در افغانستان بود که مجموعا تا سال ۲۰1۰سال 

 .رسدتن می ۳۵۰۰در افغانستان به بیش از 
 نیروهای افغانتلفات  .۲

م و ۲۰۰۸م، ۲۰۰۷های اند. در سالساله تلفات داشتهم همه۲۰۰۲ر سال نظامیان افغان نیز از آغاز فعالیت آنها د
م که شدت ۲۰1۰تن بود. در سال  ۹۳1و  ۹۸۳، ۹۶۶گان نیروهای امنیتی افغان به ترتیب م تعداد کشته شده۲۰۰۹

آنکه تعداد  صعود نمود. با ۲11۳گان نیروهای افغان به شدهای افزایش یافته بود، تعداد کشتهسابقهجنگ بصورت بی
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تن رسید، ولی در سالهای بعد از آن  1۰۸۰م کاهش یافت و به ۲۰11گان نیروهای امنیتی افغان در سال شدهکشته
های امنیتی به نیروهای افغان آغاز م انتقال مسئولیت۲۰11در . گان به سرعت سیر صعودی داشتشدهتعداد کشته

 و م۲۰1۲های فات آنها نیز رو به افزایش نهاد. چنانچه در سالهای پس از آن تلگردید و به همین دلیل، در سال
( به ۲۰1۸ -۲۰1۴دوران حکومت وحدت ملی )  تن رسید. اما در  ۴۳۵۰و  ۲۷۶۵ها به م تلفات این نیرو۲۰1۳

 شده. سرباز افغان کشته هزار  ۴۵۰۰۰ تعداد
 تلفات غیرنظامیان .۳

ائتالف حمالت خود را به خاک افغانستان آغاز کردند، میزان  یی و نیروهایامریکازمانیکه نیروهای  ۲۰۰1در سال 
 ۲۰۰۶الی  ۲۰۰۲های رسید. سپس در سالتن می ۲۳۷۵گان ملکی به شدهتلفات افراد ملکی بلند بود و شمار کشته

 آوری ارقام تلفات ملکی نمود، ولی در اینآغاز به جمع ۲۰۰۷یوناما در سال  فرد ملکی کشته شدند. ۲۴۲۲جمعاً 
ارقام تلفاتی که یوناما در مورد قراردادن آن تحت کتگوری تلفات ملکی شواهد کافی ندارد و یا هم مواردی که به آن 

است. همچنان تلفات ملکی ناشی از حمالت طیارات بدون سرنشین و  دسترسی نداشته است، شامل این گزارش نشده
وارد شده، در این ارقام اضافه نشده است. با این هم، با یا هم تلفاتی که از طرف نیروهای خارجی به افراد ملکی 

گان افراد ملکی در میالدی، شمار کشته شده ۲۰1۸تا پایان سال  ۲۰۰۷توجه به ارقام سازمان ملل متحد، از سال 
 رسد. تن می  ۳۲۰۰۰بیشتر از افغانستان 

 

 تلفات طالبان .۴
 طالبان کشته شده اند  ۴۲۰۰۰انستان بیشتر از در افغ 1۸ گبه اساس سروی پوهنتون براون در جریان جن

 

 سال 18افغانستان پس از 
سو در عرصۀ سیاست جهانی به انزوا رفته بود و حکومت طالبان را از یک ۲۰۰1-1۹۹۶های افغانستان در سال

عیت وضشناخت و از جانب دیگر، تعلیم و تربیه، اقتصاد و حکومتداری در کشور در تنها سه کشور به رسمیت می
 بههای جامعۀ جهانی کمکم  ۲۰۰1پس از تشکیل حکومت موقت به ریاست حامد کرزی در سال  .بدی قرار داشت

د ها افغان مساعد گردیافغانستان سرازیر شد، کارهای بازسازی در تمام کشور آغاز یافت، زمینۀ آموزش برای ملیون
هرچند نیروهای آیساف  .ابط دیپلوماتیک برقرار شدکشور جهان رو 1۲۰و در عرصۀ سیاست خارجی نیز با بیش از 

تحت شعار تامین صلح، مبارزه با مواد مخدر و کمک به افغانستان پا گذاشتند اما پس حضور نظامی م  ۲۰۰1در سال 
 های گسترده کشور تبدیل به بزرگترین تامین کنندۀ موادو دیگر کشورهای غربی در افغانستان، در کنار ناامنی امریکا

سال کشور با  1۵پس از . کنددرصد مواد مخدر غیرقانونی جهان را تولید می ۹۰خدر در جهان شد که نزدیک به م
در  اند.ها به دلیل وضعیت خراب اقتصادی و امنیتی پا به فرار از کشور نهادهرو است. افغانهای زیادی روبهچالش
های خطرناک به اروپا رفتند و در غان از راههزار اف ۳۰۰بیش از م  ۲۰1۸و  ۲۰1۷، ۲۰1۶، ۲۰1۵ های سال

هایی تر، وضعیت امنیتی کشور با چالشاز همه مهم. های خود شدندداخل کشور نیز هزاران تن مجبور به ترک خانه
ی های افراطسو گروه گیرد. از یکها قربانی میتن از افغان 1۰۰رو شده است و همه روزه حدود خطرناکی روبه

که بیش از یک سال ادامه داشت به ناکامی  امریکاو های طالبان با گفتگدر افغانستان ظهور کرده و از سوی دیگر، 
گون مواجه است. حضور نیروهای خارجی در هایی گونهبا چالشانجامید و انتخابات پیش رو ریاست جمهوری نیز 

 .کشور را به چالش کشانیده است ها از سوی دیگر، حاکمیت ملیکشور از یک سو و این همه چالش
 

آورد این نظام شمرده هایی که دستگذشته زمینه به فساد اخالقی در کشور سنتی ما نیز مساعد شده و رسانه 1۸در 
کنند. فساد مالی و اداری به جایی رسیده که اکنون شود، خالف تمام قوانین اسالمی و عنعنات افغانی نشرات میمی

کشورهای فاسد جهان قرار دارد و در کنار این همه، تعصبات قومی و مذهبی نیز در و دوم خست افغانستان در ردۀ ن
 .ور شده استکشور شعله

و و کشورهای عضو نات امریکاسال هنوز هم حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور وابسته به  1۸با گذشت 
 .هستند

 

 گیرینتیجه
برای سرکوب شبکۀ القاعده و طالبان صورت گرفت، ولی حکومت ایاالت متحده  بر افغانستان ظاهرا امریکاحملۀ 

کرد. اگر انگیزۀ حمله بر افغانستان تنها اسامه بن الدن بود، پس وقتی اهداف درازمدت خویش در منطقه را دنبال می
ر اند حلیلگران به این نظگفت. برخی تیی باید این منطقه را ترک میامریکاآباد کشته شد، نیروهای در اسالم ویکه 

در این منطقه حصار رقبای این کشور مانند چین و روسیه است که تا هنوز به این اهداف دست  یکاامرکه اهداف 
 .نیافته و منابع آسیای میانه نیز به دست آنان نیافتیده است

آورد محسوب دست امریکابرای در افغانستان، تنها چیزی که  امریکاسال از آغاز عملیات نظامی  1۸اکنون با گذشت 
به حضور نظامی در منطقه دارد. اگر جامعۀ جهانی  امریکاشود، این است که جنگ در افغانستان جریان دارد و می
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ها حل مسئلۀ افغانستان، اجازه دادن به خود افغانقصد حل و فصل قضیۀ افغانستان را دارد، پس تنها راه امریکاشمول 
 .شان را حل نمایندن به آشتی ملی تالش کنند و با هم مشکالتباشد تا برای رسیدمی

ذشته را از راه آوردن یک صلح عادالنه و پایدار به کشور گسال  18های خود در ظرف باید تمام کوتاهی امریکا
 جبران نماید.

 
 پای
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